
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจําวนัที ่14 มกราคม 2563 

 

ส่วนกลาง 

ประเด็น ลาํดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ภยัแลง้ 1 สัมภาษณ์ รับมือภยัแลง้ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร สถานีโทรทศัน์ NBT 

ทาํลายมนัสาํปะหลงั

ใบด่าง 

2 ไร่ละ 3,000 บาท ชดเชยทาํลายมนัสาํปะหลงัใบด่าง นสพ.คมชดัลึก 

เกษตรท่ีสูง 3 เปิดแลว้ แหล่งท่องเท่ียวสุดคูลควบคู่ความรู้เกษตรท่ีสูง นสพ.คมชดัลึก 

Field day 4 รมช.กษ.ธรรมนสั เปิดงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเร่ิมตน้ฤดูกาล

ผลิตใหม่ (Field day) ปี 2563 ณ ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตสินคา้เกษตร หมู ่2 ตาบลงิม อาเภอปง จงัหวดัพะเยา 

ไทยแลนดพ์ลสั 

ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น ลาํดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

ภยัแลง้ 5 ติดตามแกปั้ญหาภยัแลง้ ท่ี จ.นครราชสีมา สถานีโทรทศัน์ NBT 

6 !เกษตรกรรับมือภยัแลง้ แม่นา้ยมแหง้ขอด-ขา้วตายแลว้เกือบ 3 หม่ืน

ไร่ 

คมชดัลึก 

7 สุโขทยัเตือนเกษตรกรรับมือภยัแลง้แม่นา้ยมแหง้ขอด ไทยโพสต ์

8 เตือน! เกษตรกรรับมือภยัแลง้แม่นา้ยมแหง้ขอด-ขา้วตายแลว้เกือบ 3 

หม่ืนไร่ 

MGR Online 

พืชสวนน่าน 9 เกษตรจงัหวดัน่าน เยีย่มเยอืนศูนยพ์ืชสวนน่าน เพื่อเตรียมขอ้มูลการ

จดังานวนัไผโ่ลก 

โฟกสันิวส์ 

ติดตามงานส่งเสริม

การเกษตร 

10 เกษตรจงัหวดัน่าน ลงพื้นท่ีติดตามงานส่งเสริมการเกษตรชุมชน

มละบริบา้นหว้ยลู่ 

โฟกสันิวส์ 

งดเผา 11 ลงพื้นท่ีย ํ้าชาวบา้นงดเผาเด็ดขาด แพร่ข่าวออนไลน์ 



 

ประเด็น  สัมภาษณ์ รับมือภยัแลง้ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร  
ช่องทาง  สถานีโทรทศัน์ NBT 
 

 
 
ประเด็น  ติดตามแกปั้ญหาภยัแลง้ ท่ี จ.นครราชสีมา   
ช่องทาง  สถานีโทรทศัน์ NBT 
 



 
 

เปิดเวที ปราบใบด่างมันส าปะหลัง มั่นใจเกษตรกร
ได้รับค่าชดเชยภายใน ก.พ. คุมเข้มห้ามเกษตรกร
ใช้ท่อนพันธ์ุท่ีเป็นโรคซ ้าเด็ดขาด 

11 มกราคม 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร 
เปิดเวที ปราบใบด่างมนัส าปะหลงั มัน่ใจเกษตรกร
ไดรั้บค่าชดเชย ภายใน ก.พ. น้ี คุมเขม้ หา้มเกษตรกร
ใชท้่อนพนัธ์ุ ท่ีเป็นโรคซ ้ า เด็ดขาด ขอความร่วมมือ
ทุกชุมชน เฝ้าระวงัและรู้จกัโรค  

นางกุลฤดี  พฒันะอ่ิม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงการประชุมช้ีแจงคู่มือโครงการป้องกนัและก าจดัโรคใบด่าง
มนัส าปะหลงั วา่ กรมส่งเสริมการเกษตร ไดเ้ฝ้าระวงัและติดตามสถานการณ์ พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรมาอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่ 
กรมวชิาการเกษตร รับรองการเกิดโรคใบด่างมนัส าปะหลงัในประเทศไทย ท่ีสาเหตุเกิดจากเช้ือไวรัส Cassava mosaic virus 
ซ่ึงเป็นโรคท่ีมีความส าคญั หากระบาดรุนแรงอาจท าใหผ้ลผลิตเสียหายไดถึ้ง 100 เปอร์เซ็นต์ 

เกษตรกรไม่สามารถเก็บผลผลิตได ้เช้ือไวรัสสาเหตุโรคสามารถแพร่ระบาดโดยท่อนพนัธ์ุมนัส าปะหลงัและ แมลง
หวีข่าวยาสูบ และ ครม. ไดอ้นุมติังบประมาณโครงการป้องกนัและก าจดัโรคใบด่างมนัส าปะหลงั  เป็นค่าท าลายตน้ท่ีเป็นโรค
และเงินชดเชยใหเ้กษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตรจึงไดจ้ดัท าคู่มือโครงการ เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีสามารถน าไปปฏิบติั ใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข พื้นท่ีเป้าหมาย วธีิการท าลาย การใชเ้งิน วธีิการจ่ายเงินชดเชย ท่ีคณะอนุกรรมการบริหารจดัการโรค
ใบด่างมนัส าปะหลงัก าหนด 

ส าหรับแผนการขบัเคล่ือนการปราบใบด่างมนัส าปะหลงั ได ้วางไว ้4 แนวทาง ส ารวจ ช้ีเป้า ท าลาย และชดเชย ซ่ึง
จะตอ้งท า โดยรัดกุม พร้อมทั้งปฏิบติัตามระเบียบของทางราชการอยา่งเคร่งครัด และการท าลาย จะตอ้งถูกตอ้ง ตามหลกั
วชิาการ ไดแ้ก่ วธีิฝังกลบ   

โดยฝังกลบตน้มนัส าปะหลงัท่ีเป็นโรค และตน้ขา้งเคียงโดยรอบในรัศมี 2 เมตรในหลุมท่ีลึกไม่นอ้ยกวา่ 2 - 3 เมตร 
ราดดว้ยสารก าจดัวชัพืช อะมีทรีน 80% WG ซลัเฟนทราโซน 48% SC ไดยรูอน 80% WP อยา่งใดอยา่งหน่ึงก่อน จึงกลบดว้ย
ดินหนาไม่นอ้ยกวา่ 0.5 เมตร  วธีิใส่ถุง/กระสอบ  โดยน าตน้มนัส าปะหลงัท่ีเป็นโรคตดัเป็นท่อนใส่ถุง / กระสอบมดัปากให้
แน่นแลว้น าไปตากแดดไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั หรือจนกวา่ตน้มนัส าปะหลงัจะตาย หรือ วธีิบดสับ 

โดยน าตน้มนัส าปะหลงัท่ีเป็นโรคเขา้เคร่ืองบดป่นหรือเคร่ืองสับยอ่ย โดยปูพลาสติกรองพื้นใหเ้ศษตน้ท่ีถูกท าลายอยู่
บนพลาสติก แลว้คลุมกองดว้ยพลาสติกตากแดดใหต้น้มนัส าปะหลงัแหง้ตาย ขณะน้ี เร่ิมท าลายไปแลว้ กวา่ 20,000 ไร่  

ส าหรับเกษตรกรท่ียนิยอมให้ท าลายตน้ท่ีเป็นโรค จะไดรั้บเงินชดเชย ไร่ละ 3,000 บาท ตามรายละเอียดเง่ือนไขของ
โครงการ โดยในเบ้ืองตน้คาดวา่จะสามารถจ่ายเงินใหก้บัเกษตรกร ไดป้ระมาณเดือนกุมภาพนัธ์เป็นตน้ไป 

ทั้งน้ี ขอย  ้าใหเ้กษตรกร และสั่งการเจา้หนา้ท่ีใหทุ้กพื้นท่ี ท่ีพบการระบาด รวมถึงพื้นท่ีปลูกมนัส าปะหลงั ไม่ใชท้่อน
พนัธ์ุ ท่ีเป็นโรคซ ้ า เด็ดขาด และขอความร่วมมือ เจา้หนา้ท่ีเกษตรกร สร้างการรับรู้ให้เกษตรกร เฝ้าระวงั และ หมัน่ส ารวจ
แปลงอยูเ่สมอ  

 



 
 

เปิดแลว้ แหล่งท่องเท่ียวสุดคูลควบคู่ความรู้เกษตร 
ศูนยเ์กษตรท่ีสูงเลย พร้อมอวดโฉมสู่สายตา
นกัท่องเท่ียว หวงัต่อยอดสู่พื้นท่ีเกษตรกรโดยรอบ 
 

11  มกราคม 2563 ประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีมีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพดา้น
การเกษตร และมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลผลิตดา้น
การเกษตรทั้งท่ีบริโภคภายในประเทศและส่งออก
ไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศแต่ละปีเป็นจ านวน
มหาศาล งานดา้นการส่งเสริมการเกษตรจึงนบัเป็น
ภารกิจท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งในการขบัเคล่ือนภาค

การเกษตรไทย เพื่อใหเ้กษตรกรมีรายไดม้ัน่คงและย ัง่ยนื  
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ จุดมุ่งหมายของการส่งเสริมการเกษตร คือการส่งเสริม

ใหเ้กษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความมัน่คงในการประกอบอาชีพ ผา่นโครงการและนโยบายส าคญัต่างๆ รวมถึงการ
ส่งเสริมอาชีพของกลุ่มเกษตรกรและเครือข่าย ภายใตก้ารบูรณา 
การท างานร่วมกนัของหน่วยงานในสังกดักรมส่งเสริมการเกษตร 

โดยการด าเนินงานในส่วนภูมิภาคนอกจากส านกังานเกษตรจงัหวดัและส านกังานเกษตรอ าเภอจะเป็นหน่วยงานหลกั
ในการขบัเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตรแลว้ ยงัมีศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้และท าหนา้ท่ี
เช่ือมโยงการท างานระหวา่งหน่วยงานส่วนกลางกบัส่วนภูมิภาค หน่วยงานสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงาน
อ่ืนในพื้นท่ี ร่วมกนัขบัเคล่ือนงานผา่นศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) และเครือข่าย ซ่ึงเป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ต่อยอดสู่แปลงใหญ่และกลุ่มวสิาหกิจชุมชน เช่ือมโยงสู่การท่องเท่ียวเชิงเกษตร เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ใหแ้ก่ภาคการเกษตรไดเ้ป็นอยา่งดี และจะส่งผลดีต่อความย ัง่ยนืของภาคการเกษตร โดยเฉพาะอยา่งยิง่งานโครงการ
พระราชด าริ ซ่ึงถือเป็นภารกิจส าคญัท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรไดด้ าเนินงานสนองพระราชด าริมาอยา่งต่อเน่ืองตามพื้นท่ีต่างๆ 
ทัว่ประเทศ 
 นายบุญรอด ค าทะริ ผูอ้  านวยการศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัเลย (เกษตรท่ีสูง) กล่าววา่ จงัหวดั
เลยมีสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงท่ีงดงาม ท าใหจ้งัหวดัเลยเป็นจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพทางดา้นการท่องเท่ียว นบัเป็น
ช่องทางสร้างโอกาสในการเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตรได ้ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัเลย (เกษตรท่ีสูง) 
 จึงมีแนวทางส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตร ทั้งภายในศูนยฯ์ ท่ีมีแปลงเรียนรู้ใหส้ามารถเยีย่มชมและศึกษาแก่
ผูส้นใจทัว่ไป และสร้างเครือข่ายดา้นการท่องเท่ียวเชิงเกษตรใหแ้ก่กลุ่มเกษตรกร ดว้ยการส่งเสริมการท าเกษตรดีท่ีปลอดภยั 
ส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างเมืองแห่งสุขภาพดีร่วมกบักลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายในพื้นท่ีจงัหวดัเลย เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเชิงเกษตรจากแปลงเรียนรู้ท่ีมีชีวติของศูนยฯ์ 
 
  



 
เช่ือมโยงสู่กลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายการท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีมีศกัยภาพของจงัหวดัเลย จึงไดจ้ดักิจกรรม “ 27 ปี สืบสาน
งานพระราชด าริ ตามแนววถีิเกษตรพอเพียง พร้อมเพรียงพฒันาหญา้แฝก เพื่ออนุรักษดิ์นและน ้า น าศูนยแ์ละชุมชนเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรอยา่งย ัง่ยนื” ณ ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัเลย (เกษตรท่ีสูง) อ าเภอด่านซา้ย จงัหวดั
เลย 
 ส าหรับศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัเลย (เกษตรท่ีสูง) จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2535 สังกดั
กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานส่วนกลางท่ีตั้งอยูใ่นส่วนภูมิภาค อยูภ่ายใตก้ารบริหารงานของส านกังานส่งเสริมและ
พฒันาการเกษตรท่ี 4 จงัหวดัขอนแก่น มีภารกิจสนบัสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานในพื้นท่ี 

ร่วมมือกบัส านกังานเกษตรจงัหวดัและเกษตรอ าเภอในพื้นท่ีรับผดิชอบจงัหวดัเลยและจงัหวดัเพชรบูรณ์ บูรณาการ
ร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขบัเคล่ือนการส่งเสริมดา้นการเกษตรแก่พี่นอ้งเกษตรกรในพื้นท่ีรับผิดชอบ ส่งเสริมการ
เพาะปลูกพืชเมืองหนาว และไมด้อกไมป้ระดบัท่ีถือไดว้า่เป็นแหล่งผลิตแหล่งใหญ่ของประเทศ 

ส่งเสริมผา่นทางโครงการพระราชด าริต่าง ๆ ตลอดจนโครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพทางการเกษตร ซ่ึงศูนยฯ์ 
เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรวบรวมพนัธ์ุดีกระจายผา่นกลุ่มและเครือข่ายเกษตรกร โดยใชศู้นย ์ศพก. และเครือข่ายเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน ต่อยอดสู่แปลงใหญ่และกลุ่มวสิาหกิจชุมชน อนัจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่สินคา้เกษตร เช่ือมโยงสู่การ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รมช.กษ.ธรรมนสั เปิดงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2563 ณ ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร หมู่ 2 ต าบลงิม อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา

 
วนัศุกร์ท่ี 10 มกราคม 2563 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น

ประธานเปิดงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลย ีเพื่อเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2563 โดยมีนายวฒิุชยั เสาวโกมุท รองผูว้า่

ราชการจงัหวดัพะเยา เป็นผูก้ล่าวตอ้นรับ นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผูก้ล่าวรายงานการจดังาน 

ณ ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร หมู่ 2 ต าบลงิม อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 

การจดังานดงักล่าวไดมี้พิธีมอบหนงัสืออนุญาตให้เขา้ท าประโยชน์ในเขตปฏิรูปท่ีดิน (ส.ป.ก. 4-01) ใหแ้ก่เกษตรกร 

จงัหวดัพะเยาดว้ย ในการน้ี นายกิตติ แดงพลอย ผูต้รวจราชการกรม (เขตตรวจราชการท่ี 15, 16 และ 17) ในฐานะผูแ้ทน

เลขาธิการส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ดร.วณิะโรจน์ ทรัพยส่์งสุข) ไดใ้หเ้กียรติร่วมงานดงักล่าวดว้ย 

ทั้งน้ี กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดจ้ดังานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยี

เพื่อเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) และช่วยเตรียมความพร้อมใหเ้กษตรกรก่อนเขา้สู่การเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2563 

โดยสนบัสนุนใหเ้กษตรกรมีองคค์วามรู้ ไดน้ าความรู้ในการวางแผนการผลิต การเขา้ถึงปัจจยัการผลิต การบริหารจดัการ

ความเส่ียง และการสร้างความเขม้แขง็ใหเ้กษตรกร โดยมุ่งเนน้การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์หแ้ก่

เกษตรกรเป็นหลกั 

โอกาสน้ี ร้อยเอกธรรมนสั พรหมเผา่ รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดพ้บปะเกษตรกรและเยีย่ม

ชมนิทรรศการภายในงานดว้ย โดยกรมส่งเสริมการเกษตรท่ีเป็นหน่วยงานหลกั และหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ อาทิ ส านกังานการปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัพะเยา กรมพฒันาท่ีดินจงัหวดัพะเยา ภาคเอกชน ดา้นสถาบนัการเงิน ธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกนัจดันิทรรศการใหค้วามรู้และบริการดา้นการเกษตร คือ นิทรรศการ ศพก. และเครือข่าย 

ศพก. อ าเภอปง ศูนยเ์รียนรู้ดา้นเกษตรผสมผสานในเขตปฏิรูปท่ีดินจงัหวดัพะเยา เป็นตน้ ซ่ึงคาดวา่เกษตรกรท่ีมาร่วมงาน จะ

สามารถพฒันาคุณภาพสินคา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(ขา้วโพดเล้ียงสัตวห์ลงัฤดูท านา) ลดพื้นท่ีท านาปรังฤดูแลง้ โดยเพาะปลูกพืช

ท่ีใชน้ ้านอ้ย ลดความเสียหายจากภยัแลง้ในฤดูท านาปรังได ้
 



 

เกษตรจังหวดัน่าน เยีย่มเยือนศูนย์พืชสวนน่าน เพ่ือเตรียมข้อมูลการจัดงานวนัไผ่โลก 

 
วนัท่ี 12 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. นายเศรณี อนิลบล เกษตรจงัหวดัน่าน พร้อมดว้ย นายสมจิต ฟูบินทร์ 

รักษาการหวัหนา้กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต และนายจกัรพนัธ์ อินไสย รักษาการเกษตรอ าเภอเมืองน่าน เยีย่มเยอืนศูนย์
ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัน่าน อ าเภอเมืองน่าน จงัหวดัน่าน เพื่อเตรียมขอ้มูลการจดังานวนัไผโ่ลก ปี 2563 
โดยมีนาย สมศกัด์ิ ยะแสง ผอ.ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัน่าน และนายบุญมี นรินทร์ นกัวชิาการ
ส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ร่วมตอ้นรับคณะและใหข้อ้มูลไผใ่นพื้นท่ีจงัหวดัน่าน ทั้งสายพนัธ์ุไผเ่ศรษฐกิจ อาทิ ไผร่วกด า 
ไผซ่างหม่น ฯลฯ เยีย่มชมแปลงรวบรวมพนัธ์ุไผ ่แปลงสาธิตการขยายพนัธ์ุไผ ่ตวัอยา่งการแปรรูปและใชป้ระโยชน์จากไมไ้ผ ่
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เกษตรจงัหวดัน่าน ลงพื้นท่ีติดตามงานส่งเสริมการเกษตรชุมชนมละบริบา้นหว้ยลู่ 

 

วนัท่ี 12 มกราคม 2563 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจงัหวดัน่าน พร้อมดว้ย นายสมจิต ฟูบินทร์ รักษาการหวัหนา้กลุ่ม
ส่งเสริมและพฒันาการผลิต และนายจกัรพนัธ์ อินไสย รักษาการเกษตรอ าเภอเมืองน่าน ร่วมตอ้นรับ พลโท ฉลองชยั ชยัยะค า 
แม่ทพัภาคท่ี 3 และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยีย่มโครงการอนุรักษร์ะบบนิเวศน์ป่าไมห้ว้ยลู่ ตามพระราชด าริ โดย
โครงการทหารพนัธ์ุดี ป่าน่าน อาหารชุมชน พื้นท่ีบา้นหว้ยลู่ ต าบลสะเนียน อ าเภอเมืองน่าน จงัหวดัน่าน เพื่อติดตาม
ความกา้วหนา้โครงการฯ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคของการท างาน มีท่านวบูิรณ์ แววบณัฑิต รองผูว้า่ราชการจงัหวดัน่าน และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมตอ้นรับและน าเสนอผลการด าเนินงาน 

โดยเกษตรจงัหวดัน่าน ไดน้ าเสนอผลการด าเนินงานส านกังานเกษตรจงัหวดัน่านร่วมกบัส านกังานเกษตรอ าเภอ
เมืองน่าน ใน 2562 ท่ีผา่นมาไดส้นบัสนุนเมล็ดพนัธ์ุพืชผกัเพื่อใหชุ้มชนมละบริบา้นห้วยลู่ จ  านวน 20 ครอบครัว 78 คน ปลูก
หลงัฤดูท านาเพื่อบริโภคและจ าหน่ายสร้างรายได ้และจากการส ารวจความตอ้งการทราบวา่ชุมชนมละบริหว้ยลู่ช่ืนชอบการ
บริโภคเห็ดฟาง ประกอบกบัในพื้นท่ีมีเศษฟางจากการปลูกขา้ว ในปี 2563 จึงไดด้ าเนินสนบัสนุนกลา้พนัธ์ุพืชผกั เมล็ดพนัธ์ุ
ถัว่เหลือง ถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าและแบบกองเต้ีย ตลอดจนมอบเช้ือเห็ดฟางและวสัดุอุปกรณ์ในการเพาะ
เห็ดฟางใหแ้ก่ชุมชนมละบริหว้ยลู่ ซ่ึงการถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ดฟางดงักล่าวไดรั้บความสนใจจากชาวมละบริหว้ยลู่เป็น
อยา่งดี และมีการปลูกไมผ้ลไมย้นืตน้ เช่น มะม่วง เงาะ ล าไย กลว้ย ฯลฯ เพื่อใชบ้ริโภคในครัวเรือนและแลกเปล่ียนกนัไดแ้ต่
ยงัไม่มีการจ าหน่ายออกนอกพื้นท่ี ในส่วนของกาแฟท่ีสามารถปลูกร่วมกบัพื้นท่ีป่าไมแ้ละเก็บผลจ าหน่ายใหแ้ก่โครงการ
ภูพยฆัคเ์พื่อแปรรูปได ้ซ่ึงจะท าใหเ้กิดการพฒันาการเกษตรและส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนืต่อไป. 



 

เพราะตระหนกัดีวา่ ปัญหาฝุ่ นละออง PM 2.5 ท่ีสูง มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนอยา่งมากมาย โดยสาเหตุหลกัของ
จงัหวดัแพร่ 94 % คือการเผาป่า จึงไดล้งพื้นท่ีย  ้ากบัชาวบา้น 

เม่ือเวลา 09.00 น. วนัน้ี (13 ม.ค.63) ส านกังานเกษตร อ.สูงเม่น ส านกังานเกษตรจงัหวดัแพร่ กรมส่งเสริมการเกษตร 
ไดจ้ดัโครงการส่งเสริมการหยดุการเผาในพื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีป่า ซ่ึงจดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 13 – 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563  
ณ หอประชุมโรงเรียนวดัศรีดอกประชาพฒันา ต.หวัฝาย อ.สูงเม่น  นางกานตเ์ปรมปรีด ์ซิตานนท ์ผูว้า่ราชการจงัหวดัแพร่ 
เป็นประธานในพิธีเปิด นายพยุงศกัด์ิ พลลุน นายอ าเภอสูงเม่น เป็นผูก้ล่าวรายงาน  โดยมีเกษตรกรเป้าหมาย  กลุ่มเส่ียงและผู ้
ท่ีเขา้ไปใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีป่า ในพื้นท่ีต าบลหวัฝาย ต.บา้นเหล่า ต.บา้นกวาง อ.สูงเม่น จ านวน 220 ราย เขา้ร่วมโครงการ 
โดยมีการแจกหนา้กากป้องกนัฝุ่ นละอองขนาดเล็ก แก่ประชาชนกลุ่มเส่ียงเช่น ผูป่้วย ผูสู้งอาย ุเด็กเล็ก เพื่อป้องกนัสุขภาพ
ของประชาชนดว้ย 
 ซ่ึงโครงการน้ีจดัข้ึนตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดม้อบหมายใหก้รมส่งเสริมการเกษตร ด าเนินการโครงการ
ส่งเสริมการหยดุการเผาในพื้นท่ีการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการหยดุเผาในพื้นท่ีการเกษตร พื้นท่ีป่า พื้นท่ีริมทาง และพื้นท่ี
ชุมชน การถ่ายทอดความรู้และพฒันาศกัยภาพเกษตรกร ความรู้พื้นฐานเพื่อการหยดุเผาฯ สร้างและพฒันาวทิยากรดา้นการท า
การเกษตรปลอดการเผา โดยถ่ายทอดความรู้พื้นฐานดา้นการหยดุเผาในพื้นท่ีการเกษตรน าร่องกลุ่มเดิม ผลกระทบท่ีเกิดจาก
การเผา น าเสนอทางเลือกและสาธิตการใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตร สร้างและพฒันาวทิยากรดา้นการท าเกษตรปลอดการเผา 
          จากนั้นผูว้า่ราชการจงัหวดัแพร่ น าคณะไปท่ีบริเวณบา้นหมู่ 4 ต.หวัฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ ไดล้งพื้นท่ีตรวจเยีย่มจุดคดั
กรองคนเขา้ป่า ซ่ึงทางอ าเภอสูงเม่น โดยศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์อ าเภอ ทั้งฝ่ายปกครอง เจา้หนา้ท่ีป่าไม ้เจา้หนา้ท่ีอุทยาน 
เจา้หนา้ท่ีเขตอนุรักษพ์นัธ์ุสัตวป่์า จิตอาสาพระราชทาน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ก านนั ผูใ้หญ่บา้น เพื่อท าการตรวจคดั
กรองคนเขา้-ออกป่า เพื่อสร้างความเขา้ใจแก่คนท่ีจะเขา้ไปในป่า ไม่ไปเผาป่า โดยจะจดช่ือคนเขา้-ออกป่าทุกคน วา่ไปป่าเพื่อ
อะไร ตรงจุดไหน หากเกิดไฟป่าจะไดมี้ขอ้มูลวา่ใครเขา้ไปบา้ง พร้อมกนัน้ีทางเจา้หนา้ท่ียงัไดร่้วมกนัท าแนวกนัไฟ เพื่อ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดไฟป่าลุกลาม กรณีเกิดไฟป่าจะไดด้บัไดง่้าย ไม่ลุกลามขยายเป็นวงกวา้ง 
  นางกานตเ์ปรมปรีด ์ซิตานนท ์ผูว้า่ราชการจงัหวดัแพร่กล่าววา่ ปัญหาหมอกควนัจงัหวดัแพร่ยงัพบวา่มี PM 2.5 ท่ีสูง 
มีคุณภาพอากาศท่ีเป็นสีแดงคือมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน โดยสาเหตุหลกัของจงัหวดัแพร่ 94 % คือการเผาป่า จึงลงมา
ดูในการเตรียมความพร้อมของศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์อ าเภอ ของอ าเภอสูงเม่น โดยมีจุดคดักรองคนเขา้ป่า เพื่อท าความ
เขา้ใจแก่คนท่ีจะเขา้ไปในป่า ซ่ึงบูรณาการร่วมกนัหลายหน่วยงานทั้งกรมอุทยาน กรมป่าไม ้เขตอนุรักษพ์นัธ์ุสัตวป่์า จิตอาสา
พระราชทาน ทอ้งถ่ิน ทอ้งท่ี ท่ีจะเขา้มาสร้างความเขา้ใจแก่คนท่ีจะเขา้ไปในป่า โดยในระยะน้ีอาจจะไม่ใหบุ้คคลเหล่าน้ีเขา้ป่า 
เพื่อคลายคุณภาพอากาศท่ีเป็นสีแดงใหดี้ข้ึน 



 
 

 
เตือน!เกษตรกรรับมือภัยแล้ง แม่น า้ยมแห้งขอด-ข้าวตายแล้วเกือบ 3 หม่ืนไร่ 

13 ม.ค. 2563 ผูส่ื้อข่าวรายงานวา่ สถานการณ์ภยัแลง้ท่ี จ.สุโขทยั เร่ิมขยายวงกวา้ง ประชาชนหลายหมู่บา้นต่างเร่ง

สร้างฝายกกัเก็บกนักลางแม่น ้ายม หลงัปริมาณน ้าลดลงต่อเน่ือง เร่ิมตั้งแต่บริเวณสะพานป่าง้ิว อ.ศรีสัชนาลยั ลงมาถึงทา้ยน ้า

บริเวณสะพานพระร่วง-สะพานพระแม่ยา่ ใจกลางเมืองสุโขทยั และท่ีสะพานบา้นบางปะ ต.กง อ.กงไกรลาศ แม่น ้ายมกลาย

สภาพเกือบแหง้ขอด หลายจุดมองเห็นพื้นทรายกน้แม่น ้าจนสามารถเดินขา้มได ้

 นายไพโรจน์  ทองเป้า อาย ุ58 ปี เกษตรกร ต.บา้นหลุม อ.เมืองสุโขทยั บอกวา่ ปกติแม่น ้ายมจะลดลงในช่วงปลาย

เดือนกุมภาพนัธ์ แต่ทวา่ปีน้ีน ้ าแหง้ไวมากตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ท าใหน้าขา้วท่ีปลูกไวจ้  านวน 18 ไร่ เสียหายทั้งหมด โดย

ลงทุนไปไร่ละ 1,000 กวา่บาท ยงัไม่ไดใ้ส่น ้าเลย นบัวา่แลง้หนกัสุดในรอบ 17 ปี ก็วา่ได ้

 นายเนตร  สมบติั เกษตรจงัหวดัสุโขทยั เปิดเผยวา่ สุโขทยัเร่ิมประสบภยัแลง้มาตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2562 และ

ผูว้า่ราชการจงัหวดัก็ไดป้ระกาศเป็นเขตพื้นท่ีประสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน ในพื้นท่ี 4 อ าเภอ คือ ศรีสัชนาลยั ศรีส าโรง คีรีมาศ 

และเมืองสุโขทยั ซ่ึงมีนาขา้วยนืตน้ตายทั้งหมดกวา่ 27,261 ไร่ ทางจงัหวดัจึงไดเ้ตรียมเสนอของบประมาณกวา่ 30 ลา้นบาท 

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 1,113 บาท 

ส่วนบริเวณสระน ้าขนาด 10 ไร่เศษ ความลึก 10 เมตร ในเขตพื้นท่ีส านกังานเกษตรจงัหวดั ทางองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัสุโขทยัก็ไดน้ ารถแบคโฮมาช่วยขดุลอกสระ เพื่อจะกกัเก็บน ้าใหร้าษฎรหมู่ 7 ต.บา้นกลว้ย อ.เมืองสุโขทยั ไดอุ้ปโภค

และใชท้  าการเกษตรบางส่วนดว้ยเช่นกนั 

 อยา่งไรก็ตาม สถานการณ์ภยัแลง้ในปีน้ีน่าจะหนกักวา่ทุกปี และคาดวา่จะมีพื้นท่ีเพาะปลูกประมาณ 126,782 ไร่ จะ

ไดรั้บผลกระทบ โดยเฉพาะนาขา้วและไมผ้ล เช่น มะม่วง กลว้ยตานี และส้มเขียวหวาน จึงขอความร่วมมือเกษตรกรงดปลูก

ขา้วนาปรัง แลว้หนัมาปลูกพืชใชน้ ้านอ้ยแทน ส่วนคนท่ีมีพื้นท่ีของตนเองก็ควรขุดสระ เพื่อกกัเก็บน ้าไวใ้ชใ้นอนาคตต่อไป 



 
สุโขทัยเตือนเกษตรกรรับมือภัยแล้งแม่น า้ยมแห้งขอด 

 
13 ม.ค.63-ผูส่ื้อข่าวรายงานวา่ สถานการณ์ภยัแลง้ท่ี จ.สุโขทยั เร่ิมขยายวงกวา้งประชาชนหลายหมู่บา้นต่างเร่งสร้าง

ฝายกกัเก็บกนักลางแม่น ้ายม หลงัปริมาณน ้าลดลงต่อเน่ือง เร่ิมตั้งแต่บริเวณสะพานป่าง้ิว อ.ศรีสัชนาลยั ลงมาถึงทา้ยน ้า
บริเวณสะพานพระร่วง-สะพานพระแม่ยา่ ใจกลางเมืองสุโขทยั และท่ีสะพานบา้นบางปะ ต.กง อ.กงไกรลาศ แม่น ้ายมกลาย
สภาพเกือบแหง้ขอด หลายจุดมองเห็นพื้นทรายกน้แม่น ้าจนสามารถเดินขา้มได ้
  นายไพโรจน์  ทองเป้า อาย ุ58 ปี เกษตรกร ต.บา้นหลุม อ.เมืองสุโขทยั บอกวา่ ปกติแม่น ้ายมจะลดลงในช่วงปลาย
เดือนกุมภาพนัธ์ แต่ทวา่ปีน้ีน ้ าแหง้ไวมากตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ท าใหน้าขา้วท่ีปลูกไวจ้  านวน 18 ไร่ เสียหายทั้งหมด โดย
ลงทุนไปไร่ละ 1,000 กวา่บาท ยงัไม่ไดใ้ส่น ้าเลย นบัวา่แลง้หนกัสุดในรอบ 17 ปี ก็วา่ได ้
 นายเนตร  สมบติั เกษตรจงัหวดัสุโขทยั กล่าววา่ สุโขทยัเร่ิมประสบภยัแลง้มาตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2562 และผูว้า่
ราชการจงัหวดัก็ไดป้ระกาศเป็นเขตพื้นท่ีประสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน ในพื้นท่ี 4 อ าเภอ คือ ศรีสัชนาลยั ศรีส าโรง คีรีมาศ และ
เมืองสุโขทยั ซ่ึงมีนาขา้วยนืตน้ตายทั้งหมดกวา่ 27,261 ไร่ ทางจงัหวดัจึงไดเ้ตรียมเสนอของบประมาณกวา่ 30 ลา้นบาท เพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 1,113 บาท 
 ส่วนบริเวณสระน ้าขนาด 10 ไร่เศษ ความลึก 10 เมตร ในเขตพื้นท่ีส านกังานเกษตรจงัหวดั ทางองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัสุโขทยัก็ไดน้ ารถแบคโฮมาช่วยขดุลอกสระ เพื่อจะกกัเก็บน ้าใหร้าษฎรหมู่ 7 ต.บา้นกลว้ย อ.เมืองสุโขทยั ไดอุ้ปโภค
และใชท้  าการเกษตรบางส่วนดว้ยเช่นกนั 
 อยา่งไรก็ตาม สถานการณ์ภยัแลง้ในปีน้ีน่าจะหนกักวา่ทุกปี และคาดวา่จะมีพื้นท่ีเพาะปลูกประมาณ 126,782 ไร่ จะ
ไดรั้บผลกระทบ โดยเฉพาะนาขา้วและไมผ้ล เช่น มะม่วง กลว้ยตานี และส้มเขียวหวาน จึงขอความร่วมมือเกษตรกรงดปลูก
ขา้วนาปรัง แลว้หนัมาปลูกพืชใชน้ ้านอ้ยแทน ส่วนคนท่ีมีพื้นท่ีของตนเองก็ควรขุดสระ เพื่อกกัเก็บน ้าไวใ้ชใ้นอนาคตต่อไป 
 
 
 
 



 
 
ประเด็น  เตือน! เกษตรกรรับมือภยัแลง้แม่น ้ายมแหง้ขอด-ขา้วตายแลว้เกือบ 3 หม่ืนไร่ 
ช่องทาง  MGR Online VDO 
 
 
 
 


